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Správa o činnosti za rok 2016
V súlade s § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správna rada UK najmenej raz ročne
vypracúva a zverejňuje na webovom sídle UK správu o svojej činnosti.
Správa o činnosti Správnej rady UK obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti
jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti verejnej vysokej
školy a súpis jej rozhodnutí.

A. Zloženie Správnej rady UK
I.
vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Meno a priezvisko

Funkčné obdobie

RNDr. Pavol Demeš, CSc.

prvé (od 26. 05. 2011)

analytik, German Marshall Fund US

Ing. Elena Kohútiková, PhD.

prvé (od 25. 07. 2011)

členka predstavenstva a zástupkyňa gen. riaditeľa, VÚB, a.s.

Mgr. Andrej Kolesík

prvé (od 20. 06. 2012)

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

MUDr. Darina Sedláková, MPH

druhé (od 28. 01. 2013)

riaditeľka, Kancelária WHO na Slovensku

Ing. Miroslav Trnka

prvé (od 12. 11. 2015)

spoločník, ESET, spol. s r.o.

JUDr. Oszkár Világi

prvé (od 12. 11. 2015)

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVNAFT, a.s.

II.
vymenovaní na návrh rektora UK
Meno a priezvisko

Funkčné obdobie

Ing. Bc. Pavol Frešo

prvé (od 08. 11. 2011)

predseda, Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. art. Juraj Kukura

prvé (od 19. 07. 2013)

riaditeľ, Divadlo Aréna

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

prvé (od 12. 11. 2015)

guvernér, Národná banka Slovenska
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druhé (od 20. 06. 2012)

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.

prvé (od 20. 04. 2015)

primátor, Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Róbert Šimončič, CSc.

druhé (od 26. 05. 2011)

generálny riaditeľ SARIO

III.
vymenovaní na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UK
Meno a priezvisko

Funkčné obdobie

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

druhé (od 24. 03. 2015)

prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej
genetiky Lekárskej fakulty UK

IV.
vymenovaní na návrh študentskej časti Akademického senátu UK
Meno a priezvisko

Funkčné obdobie

Mgr. Tomáš Kaščák

prvé (11. 02. 2014 – 10. 02. 2016)

študent, Fakulta managementu UK

Mgr. Jana Šmelková

prvé (od 11. 02. 2016)

doktorandka, Právnická fakulta UK

Predseda Správnej rady UK
Ing. Róbert Šimončič, CSc.

prvé funkčné obdobie od 06. 05. 2013 do 05. 05. 2015
druhé funkčné obdobie od 06. 05. 2015

Podpredseda Správnej rady UK
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. druhé funkčné obdobie od 04. 05. 2015
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Správnej rady UK je podľa čl. 6 ods. 1 Štatútu
Správnej radu UK dvojročné.

B. Informácie o zasadnutiach a písomných hlasovaniach Správnej rady UK
V roku 2016 sa uskutočnili dve zasadnutia a jedno písomné hlasovanie Správnej rady UK.
26. zasadnutie Správnej rady UK (22. marca 2016)
Zasadnutie Správnej rady UK zvolal predseda Správnej rady UK na základe písomnej žiadosti
rektora UK. Správna rada UK na zasadnutí prijala päť uznesení.
Správna rada UK schválila návrh na zriadenie vecného bremena na časť pozemku
vo vlastníctve UK nachádzajúcom sa v areáli Hotela Bôrik v prospech Úradu vlády SR.
Správna rada UK schválila návrh na zriadenie vecného bremena na pozemky
vo vlastníctve UK nachádzajúce sa v Mlynskej doline pre najvýhodnejšiu ponuku na rozšírenie (rekonštrukciu) tepelného hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK
a požiadala Vedenie UK, aby vybralo najvýhodnejšiu ponuku na predmetnú investičnú akciu.
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Správna rada UK schválila správu o svojej činnosti za rok 2015. Rektor UK informoval o
aktuálnych otázkach činnosti UK. Členovia Správnej rady UK a členovia Vedenia UK za
prítomnosti riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. diskutovali
o aktuálnych problémoch v činnosti Vedeckého parku UK a perspektívach jeho ďalšieho
rozvoja.
27. zasadnutie Správnej rady UK (21. septembra 2016)
Zasadnutie Správnej rady UK zvolal predseda Správnej rady UK na základe písomnej žiadosti
rektora UK. Správna rada UK na zasadnutí prijala štyri uznesenia.
Správna rada UK zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti UK za rok 2015,
schválila Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2015 (vrátane návrhu na rozdelenie zisku
UK za rok 2015 do jednotlivých finančných fondov UK), Rozpočet výnosov a nákladov UK
na rok 2016 a prerokovala návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov
vo vlastníctve UK v katastrálnom území Karlova Ves v prospech Slovak Telekom, a.s.
Písomné hlasovanie Správnej rady UK (21. septembra 2016 - 7. októbra 2016)
Keďže Správna rada UK nebola na zasadnutí dňa 21. septembra 2016 uznášaniaschopná na
prijatie uznesenia o nakladaní s majetkom UK (podľa § 41 ods. 6 zákona o vysokých školách
sa udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na majetkoprávne úkony vyžaduje súhlas
najmenej dvoch tretín členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK
v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrh predmetného uznesenia na
písomné hlasovanie.
Správna rada UK prijala písomným hlasovaním uznesenie č. 1/2016 p. r.

C. Súpis uznesení Správnej rady UK
Správna rada UK prijala v roku 2016 spolu 10 uznesení.
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 22. marca 2016
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 26. zasadnutia
Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. marca 2016 takto:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
(Úrad vlády SR – Hotel Bôrik).
3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
(koncesná zmluva – Global Energy Services, s.r.o.).
4. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2015.
5. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
6. Rôzne.
7. Záver.
Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 22. marca 2016
Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú
na časť pozemku parc. č. 21511/3 katastrálne územie Staré Mesto, zapísaného na liste
vlastníctva č. 45, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Úradu vlády Slovenskej
republiky, Nám. Slobody 1, Bratislava v rozsahu približne 735 m2 za odplatu určenú
znaleckým posudkom vo výške 7,66 €/m2.
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Obsahom vecného bremena je právo užívania, prechodu, prejazdu a umiestnenia stavby
(spevnené plochy a drobná architektúra súvisiaca s využitím pre parkovanie automobilov).
Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 22. marca 2016
Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu trvania
koncesie podľa Koncesnej zmluvy (koncesná doba) k nasledujúcim nehnuteľnostiam
vo výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave nachádzajúcim sa
v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom nasledovne
a) stavba súpisné číslo 211, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
popis stavby Štud. domov a jedáleň, prístavba traktu, postavenej na pozemku parcelné číslo
2934 o výmere 5 474 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape,
b) stavba súpisné číslo 5067, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby stavba,
postavanej na pozemku parcelné číslo 2940/22 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
c) stavba súpisné číslo 5695, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
popis stavby internát a telocvičňa, postavenej na pozemku parcelné číslo 2940/24 o výmere
8 942 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na
katastrálnej mape,
d) stavba súpisné číslo 5696, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby provizórne
ubytovanie, postavenej na pozemku parcelné číslo 2861/2 o výmere 2 166 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
e) stavba súpisné číslo 6067, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby jedáleň,
postavenej na pozemku parcelné číslo 2940/44 o výmere 69 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
f) stavba súpisné číslo 6134, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
popis stavby vysokoškolské internáty, postavenej na pozemku parcelné číslo 2929
o výmere 17 987 m2,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape,
g) stavba súpisné číslo 6135, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby kotolňa, postavenej
na pozemku parcelné číslo 2939 o výmere 573 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
h) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2928/1, o výmere 12 106 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
i) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2932, o výmere 5 107 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
j) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2928/2, o výmere 4 079 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
k) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2927, o výmere 1 111 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
l) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2926, o výmere 531 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
m) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2930, o výmere 4 599 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
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n) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/2, o výmere 15 446 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
o) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/31, o výmere 6 887 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
p) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/33, o výmere 1 479 m2, druh pozemku
Ostatné plochy, evidovaná na katastrálnej mape,
q) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/3, o výmere 2356 m2, druh pozemku
Ostatné plochy, evidovaná na katastrálnej mape,
r) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2931, o výmere 4 088 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
a to pre najvýhodnejšiu ponuku na rozšírenie (rekonštrukciu) tepelného hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny.
Obsahom práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bude právo osôb oprávnených z vecného
bremena
a) kedykoľvek vstupovať na Nehnuteľnosti peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami najmä za účelom modernizácie vyhradených častí
zariadení tepelného hospodárstva podľa Koncesnej zmluvy, nachádzajúcich sa na
Nehnuteľnostiach a za účelom výkonu služobnej prevádzky v rozsahu podľa Koncesnej
zmluvy, vrátane vykonávania súvisiacich stavebných úprav, zemných prác, výstavby,
prevádzky, údržby a opráv vedenia podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, ktoré sú
súčasťou Nehnuteľností, a to osobami oprávnenými z vecného bremena a nimi poverenými
osobami;
b) realizovať stavebné úpravy v dohodnutom rozsahu podľa Koncesnej zmluvy a na základe
realizačnej projektovej dokumentácie.
Uznesenie č. 4 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 22. marca 2016
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov žiada vedenie Univerzity Komenského v Bratislave, aby vybralo najvýhodnejšiu
ponuku na rozšírenie (rekonštrukciu) tepelného hospodárstva Vysokoškolského mesta
Ľudovíta Štúra – Mlyny.
Uznesenie č. 5 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 22. marca 2016
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015.
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 21. septembra 2016
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 27. zasadnutia
Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. septembra 2016 takto:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015.
3. Informácia o záveroch stretnutia predsedu Správnej rady UK a rektora UK s ministrom
školstva a diskusia o akčných krokoch.
4. Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2015 a návrh na rozdelenie
zisku za rok 2015.
(SR UK schvaľuje podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)
5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.
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6. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
(žiadateľ: Slovak Telekom, a.s.).
7. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
8. Rôzne.
9. Záver.
Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 21. septembra 2016
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov po prerokovaní berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Univerzity
Komenského v Bratislave za rok 2015.
Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 21. septembra 2016
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
I.
schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015,
II.
schvaľuje rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015 podľa písomne
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 4 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 21. septembra 2016
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2016.
Uznesenie č. 1/2016 p. r.
Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na
časť pozemkov parc. č. 3117/1, 3117/9, 3117/10, 3117/11, 3117/12, 3117/14, 3117/16,
3117/25, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 727, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve UK, v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 15/2006 vypracovaného spoločnosťou Geofo
s.r.o. za odplatu 1,5 €/m.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva uloženia telekomunikačného vedenia a práva
uloženia ochranného pásma telekomunikačného vedenia.

D. Účasť členov Správnej rady UK na zasadnutiach a písomných hlasovaniach
Meno a priezvisko

Zasadnutia SR UK

Písomné hlasovania SR UK

22.03.2016 21.09.2016 september

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

p

p

p

RNDr. Pavol Demeš, CSc.

p

p

n
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n

p

n
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p

o

p
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p

p

p
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p

p

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

p

o

n

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.

p

o

p

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.

o

o

n

MUDr. Darina Sedláková, MPH

p

o

p

Ing. Róbert Šimončič, CSc.

p

p

p

Mgr. Jana Šmelková

p

p

p

Ing. Miroslav Trnka

p

n

p

JUDr. Oszkár Világi

p

p

p

p
n
o

prítomný(á)
neprítomný(á)
ospravedlnený(á)

Správu o činnosti vypracoval:
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
tajomník Správnej rady UK

Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2016 bola
schválená uznesením č. 5 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 19. januára 2017.

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda Správnej rady UK
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